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Abstrak 

Penelitian ini difokuskan pada sintesis lapisan tipis ZnO:Fe dengan metode spray pyrolysis sederhana yang ditumbuhkan 

di atas substrat kaca. Film tipis yang dihasilkan adalah FZO/Kaca, FZO/ZnO/Kaca dan FZO/ITO/Kaca dengan nilai 

energi gap masing-masing 3,28, 3,25 dan 3,27 eV. Hasil karakterisasi XRD terdeteksi puncak ZnO heksagonal wurtzite 

pada bidang (100), (101) dan (002). Penyisipan ZnO sebagai buffer layer meningkatkan intensitas di bidang (002). 

Bentuk morfologi dari film tipis FZO tanpa lapisan penyangga berbentuk batang sedangkan dengan lapisan penyangga 

menyerupai bunga. Pengaruh ZnO sebagai buffer layer meningkatkan arus pada pola terang dan sensitivitas serta nilai 

dari Schottky Barrier. Sehingga lapisan tipis dengan buffer layer meningkatkan stabilitas dari  karakteristik sifat listrik, 

optik dan struktur film tipis FZO. 

Kata kunci : film tipis ZnO:Fe, lapisan penyangga, cacat kristal, spray pyrolysis, Schottky Barrier. 

 

1. Pendahuluan 

Salah satu penelitian dalam bidang fisika material energi 

yaitu penumbuhan lapisan tipis ZnO (Zinc Oxide). ZnO 

adalah material semikonduktor yang memiliki  energi 

gap sekitar 3,37 eV, memiliki energi ikat eksiton yang 

tinggi yaitu 60 meV, tidak beracun, ramah lingkungan 

dan relatif murah. Selain itu, karakteristik yang dimiliki 

ZnO yaitu konduktivitas listrik yang tinggi seiring 

dengan transparansi yang semakin meningkat sehingga 

ideal untuk diaplikasikan sebagai sel surya[1]. Dopan 

sangat mempengaruhi sifat dan karakteristik dari ZnO. 

ZnO yang di doping dari logam transisi 3d dapat 

mengubah sifat optik dan sifat listrik yang dimiliki 

sebelumnya. Atom Fe merupakan salah satu dopan ZnO, 

termasuk logam transisi yang mengandung 3d. Jika 

teroksidasi atom Fe menjadi ion Fe2+ dan Fe3+ dengan 

jari-jari ionik masing-masing 0,78 Å dan 0,64 Å. Atom 

Fe bersifat feromagnetik dan memiliki periode yang 

sama dengan Zn dengan jari-jari ionik 0,74 Å. Maka dari 

itu, Fe efektif dilakukan karena memiliki jari-jari ionik 

yang berdekatan[2],[3].   

Pemilihan substrat adalah faktor penting dalam proses 

penumbuhan lapisan tipis. Ketidakcocokan kisi antara 

substrat dan lapisan tipis dapat terjadi yang 

menimbulkan tegangan dan tekanan sehingga jarak antar 

bidang kisi berkurang dan peningkatan sudut pada 

karakterisasi XRD. Maka  diperlukan lapisan penyangga 

sebagai solusinya, yaitu ZnO dan ITO. Dalam penelitian 

yang telah dilakukan oleh X. M. Teng (2006), ITO 

sebagai lapisan penyangga yang dideposisikan dengan 

metode RF sputtering memiliki ketidakcocokan sebesar 

3% terhadap film tipis ZnO karena memiliki ikatan 
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oksigen yang berperan dalam tahap nukleasi. Dan 

penelitian yang telah dilakukan oleh T. Yang(2010) 

melalui metode sol gel-spin coating  ZnO sebagai lapisan 

penyangga dapat meningkatkan stabilitas dari aplikasi 

Polymer Solar Cells (PSCs) hingga 8% dibandingkan 

tanpa lapisan penyangga[4],[5]. 

Oleh karena itu, pada penelitian ini film tipis ZnO:Fe 

ditumbuhkan di atas substrat kaca dengan metode spray 

pyrolysis sederhana menggunakan alat nanospray 

dengan lapisan penyangga ITO dan ZnO dan tanpa 

lapisan penyangga. Kemudian dikarakterisasi untuk 

mengetahui kualitas sebagai sel fotovoltaik. 

2. Metode penelitian 

Penumbuhan lapisan tipis ZnO:Fe dilakukan dengan 

metode spray pyrolysis diawali dengan tahap pembuatan 

prekursor. Prekursor utama adalah zinc acetat dyhydrat   

sebanyak 0,5 M dan iron (III) hexadyhydrat sebanyak 

0,5 M. Kemudian kedua prekursor dilarutkan dalam 

etanol dengan volume 30 mL. Prekursor diaduk 

menggunakan magnetic stirrer pada suhu ruang dengan 

kecepatan 180 rpm selama 30 menit hingga larutan 

homogen. Tahap kedua adalah preparasi dan pencucian 

substrat kaca dan ITO menggunakan ultrasonic cleaner 

ke dalam larutan alkohol 96% dan distilled water agar 

substrat bersih dan terhindar dari senyawa organik serta 

partikel pengotor. Setelah substrat bersih dan kering 

tahap selanjutnya adalah proses penyemprotan larutan 

FZO dari wadah nanospray ke permukaan atas substrat 

yang sebelumnya telah dipanaskan menggunakan 

hotplate dengan suhu 450oC hingga terbentuk lapisan 

tipis FZO. Begitu pula dengan proses sintesis untuk 

larutan ZnO murni sebagai lapisan penyangga. 

Selanjutnya, lapisan tipis yang terbentuk dikarakterisasi 

dengan Spektrofotometer UV-Vis untuk mengetahui 

sifat optik. Untuk sifat struktur dikarakterisasi 

menggunakan XRD. Untuk sifat listrik dilakukan 

pengukuran I-V. Tahap awal adalah pemasangan pasta 

perak (Ag) sebagai elektroda. Kemudian rangkaian 

pengukuran I-V disiapkan, multimeter digital analitik 

yang berorde mikrometer diatur dalam bentuk arus DC 

sebagai output dan power supply sebagai sumber 

tegangan. Arus keluaran dicatat dari tegangan 0-10 volt 

dalam kondisi gelap dan kondisi terang. 

3. Hasil dan Pembahasan 

Hasil karakterisasi spektrofotometer UV-Vis diperoleh 

nilai absorbansi atau nilai serapan terhadap panjang 

gelombang. Dimana panjang gelombang dikonversi 

menjadi energi foton (eV). Kurva serapan material film 

tipis FZO dapat dilihat pada gambar 4.1 (a) dan (b) di 

bawah ini. 

 

Gambar 1. (a) Kurva serapan FZO film tipis diatas 

substrat kaca dan (b) FZO film tipis diatas substrat 

ITO 

Pada gambar 1 (a) menunjukkan kurva serapan film 

tipis FZO tanpa lapisan penyangga dan dengan lapisan 

penyangga diatas substrat kaca dan (b) kurva serapan 

film tipis FZO diatas ITO. Dari kedua kurva serapan 

menunjukkan grafik yang datar di awal kemudian 

meningkat pada rentang 3-3,5 eV hingga diatas 3,5 eV 

grafik konstan dan tidak naik lagi. Pada rentang ini 

menandakan bahwa material film tipis FZO dapat 

menyerap cahaya dengan energi sebesar 3-3,5 eV. 

Energi foton yang diterima ini membuat atom-atom 

film tipis FZO akan bervibrasi dan mengalami transisi 

elektronik. Transisi elektronik adalah peristiwa ketika 

atom-atom akan tereksitasi dari pita valensi ke pita 

konduksi akibat dikenai oleh suatu energi tertentu [6]. 

Film tipis FZO menyerap cahaya maksimum pada 
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daerah panjang gelombang UV yaitu 310-350 nm. Jika 

semakin tinggi nilai absorbansi maka intensitas cahaya 

yang diserap semakin banyak.  

Kurva serapan (a) menunjukkan bahwa film tipis 

FZO/ZnO/Kaca dan FZO/ITO/kaca memiliki nilai 

absorbansi yang lebih besar dibandingkan dengan film 

tipis FZO/Kaca. Nilai absorbansi antara film tipis 

FZO/ZnO/Kaca dan FZO/ITO/kaca tidak jauh berbeda. 

Hal ini akan mempengaruhi besarnya energi gap dan 

sifat transparan masing-masing film tipis. Nilai 

absorbansi yang tinggi mengindikasi bahwa atom-atom 

yang terlibat dalam proses penyerapan cahaya semakin 

banyak, sehingga cahaya cenderung lebih sulit 

melewati material film tipis.[ Sifat Optik Lapisan Tipis 

ZnO, a doyan]Kurva serapan (b) menunjukkan bahwa 

film tipis FZO diatas ITO dengan lapisan penyangga 

ZnO memiliki nilai serapan lebih tinggi dibandingkan 

tanpa lapisan penyangga. Kedua lapisan tipis dapat 

menyerap energi foton pada rentang 3,25-3,5 eV.  

Energi gap (Eg) film tipis FZO ditentukan dengan 

metode Tauc Plot yang ditunjukkan pada gambar 4.2 

di bawah ini. Pada kurva ekstrapolasi (a) diperoleh 

energi gap dari film tipis FZO/Kaca, FZO/ZnO/kaca 

dan FZO/ITO/Kaca masing-masing sebesar 3,28 

eV, 3,25 eV dan 3,27 eV. Terlihat bahwa celah pita 

energi menurun dengan selisih 0,1 eV dengan 

adanya lapisan penyangga ZnO dan ITO. Rentang 

perbedaan celah pita yang tidak terlalu besar ini 

disebabkan karena molaritas FZO dan ZnO sama. 

Sedangkan pada kurva ekstrapolasi (b) antara 

FZO/ITO dan FZO/ZnO/ITO memiliki celah pita 

energi masing-masing 3,27 eV dan 3,24 eV. Film 

tipis dengan lapisan penyangga ZnO memperkecil 

nilai energi gap. Dari kedua kurva ekstrapolasi 

diatas menyatakan bahwa dengan adanya lapisan 

penyangga ZnO dan ITO mempengaruhi sifat 

optik yaitu dapat menurunkan nilai energi gap film 

tipis FZO.  

Nilai energi gap yang menurun menandakan 

bahwa elektron membutuhkan sedikit energi untuk 

tereksitasi dari pita valensi ke pita konduksi [mid 

sn]. Peningkatan celah energi dipengaruhi oleh 

perbedaan ketebalan keseluruhan dari lapisan tipis 

dan lapisan penyangga serta ukuran butir partikel 

[hong][vidnokumar]. 

 

 

Gambar 2. Kurva ekstrapolasi (a) FZO film tipis 

diatas substrat kaca dan (b) FZO film tipis diatas 

substrat ITO 

Tabel 4.1 Perbandingan nilai energi gap dari film tipis 

FZO  

No. Film tipis Energi gap (eV) 

1 FZO/Kaca 3,28 

2 FZO/ZnO/Kaca 3,25 

3 FZO/ITO/Kaca 3,27 

4 FZO/ITO 3,27 

5 FZO/ZnO/ITO 3,24 

 

Hasil pengujian spektrum XRD dari film tipis FZO 

terbentuk antara sumbu y sebagai intensitas dengan 

satuan arbitary unit (a.u.) terhadap sudut difraksi (2θ) 

pada sumbu x, seperti yang terlihat pada gambar 4.3. 

dibawah ini. Untuk gambar 4.3 (a) dan (b) sesuai 

dengan referensi data ICCD 01-089-1397 puncak yang 

terbentuk adalah fasa kristal dari ZnO dengan struktur 

kristal heksagonal wurtzite  sedangkan fasa lain tidak 

terbentuk, orientasi bidang hkl terdeteksi pada (100), 

(002), (101) dan (110). Film tipis FZO/kaca  gambar 

4.3 (a) memiliki puncak dengan intensitas tertinggi 
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pada hkl (100) dan teridentifikasi juga puncak (101) 

dan (110) yang berkolerasi disudut 31,854o, 36,296o 

dan 56,599o. Hal ini sesuai dengan yang dilaporkan 

[7]–[9]. 

Gambar 3. Hasil spektrum XRD film tipis FZO 

Adanya puncak lemah pada film tipis FZO/Kaca 

disebabkan oleh sedikitnya lapisan ZnO yang terbentuk 

pada orientasi bidang tersebut sehingga hanya sedikit 

berkas sinar yang dapat didifraksikan [10]. Pada film 

tipis FZO/ZnO/kaca gambar 4.3 (b), teridentifikasi 

puncak dengan intensitas tertinggi pada bidang hkl 

(002) dan (101) pada sudut 34,348o dan 36,10o. 

Pergeseran atau perpindahan bidang hkl dapat terjadi 

karena penambahan lapisan penyangga ZnO diatas 

substrat kaca, Jika dibandingkan dengan film tipis 

FZO/Kaca intensitas puncak lebih tinggi dan puncak-

puncak kecil tereduksi. Pada film tipis FZO/ZnO/kaca 

bidang hkl (002) menjadi lebih tinggi sedangkan (100) 

melemah karena metode deposisi dan distribusi ion Fe 

dalam film tipis ZnO mempengaruhi kualitas kristal 

dan orientasi pertumbuhan film FZO [11]. 

Pertumbuhan kristal antara atom ZnO doping Fe yang 

berbeda juga terjadi karena adanya cacat kristal yang 

ditandai dengan pergeseran posisi atom (dislokasi) 

dalam struktur kristal akibat pengaruh tekanan internal 

dan regangan kisi seperti yang dilaporkan oleh [12] 

Berarti dengan adanya ZnO sebagai lapisan penyangga 

dapat mempengaruhi struktur film tipis FZO.  

Pada film tipis FZO/ITO/Kaca gambar 4.3 (c),fasa 

kristal ZnO tidak terbentuk. Sesuai dengan ICCD 00-

039-1058,fasa kristal pada film tipis FZO/ITO/kaca 

adalah  ITO dengan struktur kubik yang posisi puncak 

dan sudut sama dengan substrat ITO gambar 4.3 (d). 

Hal ini terjadi akibat lapisan tipis FZO yang terbentuk 

sangat tipis sehingga berkas sinar yang terdifraksi tidak 

mengindikasi fasa kristal ZnO. Dalam hal ini ITO 

sebagai lapisan penyangga memiliki ikatan oksigen 

yang berperan dalam proses nukleasi [4]. 

Pengujian Scanning Electron Microscopy (SEM) 

dilakukan untuk mengetahui morfologi dan bentuk dari 

film tipis FZO tanpa larutan penyangga dan dengan 

lapisan penyangga. Sampel yang dikarakterisasi adalah 

film tipis FZO/ITO dan FZO/ZnO/ITO. Hasil 

karakterisasi SEM ditunjukkan pada gambar 4.4 

dibawah ini. Gambar 4.4. (a) menunjukkan bentuk dari 

partikel film tipis FZO/ITO menyerupai bunga atau 

disebut dengan nanoflower  dan (b) menunjukkan 

bentuk dari partikel dari film tipis FZO/ZnO/ITO yang 

menyerupai tabung atau sering disebut dengan 

nanorods. Hasil pengujian pada penelitian ini relevan 

dengan yang pernah diteliti oleh Ziad T.,2012 yang 

berhasil menumbuhkan ZnO diatas substrat kaca 

dengan temperatur 550oC. Dari hasil karakterisasi 

XRD diperoleh bahwa bentuk nanorods ZnO film tipis 

memiliki puncak dengan intensitas maksimum pada 

bidang (100) sedangkan nanoflower ZnO film tipis 

memiliki intensitas puncak pada bidang (002) [13]. 

Untuk ukuran butir dari partikel film tipis diukur 

menggunakan software image-j dengan mengacu pada 

skala hasil SEM. Hasil pengukuran diperoleh nilai rata-

rata dari ukuran partikel film tipis FZO/ITO yaitu 

5936,75 nm atau 5,936 μm sedangkan ukuran butir film 

tipis FZO/ZnO/ITO yaitu 806,758 nm atau 0,806 μm. 

Berarti film tipis FZO/ZnO/ITO memiliki ukuran butir 

yang lebih kecil dan dari hasil foto SEM, tampak 

permukaan atas film tipis FZO/ZnO/ITO lebih rata dan 

distribusi partikel lebih homogen diatas substrat. 

Sehingga dapat dinyatakan bahwa film tipis FZO 

dengan lapisan penyangga ZnO lebih baik jika 

 
 

 



dibandingkan dengan film tipis tanpa lapisan 

penyangga.  

Sampel film tipis yang diukur, sebelumnya 

dipasangkan elektroda Ag (perak) dalam bentuk pasta. 

Film tipis FZO dan CZO ditumbuhkan diatas ITO 

sebagai substrat yang bersifat konduktif dan dapat 

berfungsi sebagai elektroda. 

 

Gambar 4. Hasil  SEM film tipis FZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kurva I-V film tipis FZO dan CZO (a) 

pola terang (b) pola gelap  

Data pengukuran I-V kemudian diplot dalam kurva I-V 

seperti yang terlihat pada gambar 4.5 dimana pada 

sumbu x adalah besarnya tegangan dari -10 V sampai 10 

V dengan rentang 0,5 V dan pada sumbu y adalah arus 

yang dihasilkan. 

Terlihat pada gambar 4.5 (a) arus yang dihasilkan pada 

kondisi terang lebih besar dibandingkan dengan kondisi 

gelap. Nilai arus yang dihasilkan oleh film tipis dengan 

lapisan penyangga lebih tinggi dibandingkan dengan 

film tipis tanpa lapisan penyangga.  Perbedaan nilai arus 

antara pola terang dan pola gelap membuktikan bahwa 

material film tipis bereaksi dengan cahaya. Dari keempat 

sampel nilai arus paling tinggi dihasilkan oleh film tipis 

FZO/ZnO/ITO kemudian disusul oleh CZO/ZnO/ITO. 

Kurva yang dihasilkan menunjukkan grafik non-linear 

dimana ketika diberi tegangan dari 0-4 Volt nilai arus 

meningkat tidak beda jauh dengan arus pada kondisi 

gelap. Kemudian mengalami kenaikan tajam pada 

tegangan sebesar 5 volt dan semakin meningkat hingga 

pada tegangan input 10 volt. Kurva yang non-linier 

menandakan adanya potensial penghalang Schottky pada 

persambungan antara metal dan semikonduktor (Ag-

FZO dan Ag-CZO) akibatnya nilai arus akan terus 

meningkat secara signifikan ketika energi yang dimiliki 

elektron cukup untuk melewati penghalang tersebut. 

Sedangkan pada gambar 4.5 (b), arus pada kondisi gelap 

yang rendah dipengaruhi oleh proses adsorpsi atom 

Oksigen pada film tipis FZO [14]. Dari keempat sampel 

menunjukkan grafik yang linier dimana arus akan 
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meningkat jika tegangan yang diberikan juga meningkat 

yang disebut Ohmic contact.  

 

Gambar 6. Skema kondisi gelap dan terang film tipis 

FZO  

Pada gambar 6 (a) proses yang terjadi pada kondisi 

gelap dipengaruhi oleh penyerapan atom oksigen pada 

permukaan ZnO. Atom Oksigen akan terserap karena 

adanya kekosongan atom Oksigen pada kristal ZnO. 

Atom oksigen ini akan menangkap elektron bebas dari 

Zn dan membentuk daerah deplesi. Akibatnya, pita 

akan bengkok keatas dan menghambat elektron untuk 

mengalir ke ZnO. Sehingga menghasilkan arus yang 

rendah. Gambar 4.6 (b) Pada kondisi terang, terbentuk 

pasangan electron-hole karena energi foton yang 

berasal dari lampu UV lebih besar dibanding dengan 

energi gap yang dimiliki oleh ZnO. Elektron akan 

tereksitasi dari pita valensi O-2p menuju pita konduksi 

Zn-3d. Pada kondisi ini, atom O2- dan atom O- akan 

terlepas. Sehingga konsentrasi pembawa muatan 

(elektron) semakin meningkat yang mengakibatkan 

arus tinggi. Setelah lampu UV dimatikan maka, atom 

O akan terserap kembali [14], [15]. 

Untuk melihat perbedaan kurva I-V dari film tipis FZO 

dengan lapisan penyangga dan tanpa lapisan 

penyangga dapat dilihat pada gambar 7. Hal yang sama 

juga terjadi pada film tipis FZO/ITO bahwa kondisi 

terang memiliki nilai arus yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan kondisi gelap dan menunjukkan 

kurva yang non-linier. Nilai arus kondisi terang film 

tipis FZO/ITO atau tanpa buffer layer yaitu 10,46 µA 

pada 10 volt lebih rendah dibandingkan dengan film 

tipis FZO/ZnO/ITO yaitu sebesar 39,12 µA. Hal ini 

menandakan bahwa dengan adanya ZnO sebagai buffer 

layer dapat meningkatkan konsentrasi pembawa 

muatan (elektron) yang mengakibatkan arus lebih 

tinggi. Pada kondisi terang, arus yang dihasilkan 

meningkat dengan signifikan pada tegangan 6,5 V. 

Dari kurva yang dihasilkan menunjukkan bahwa 

dengan adanya lapisan penyangga dapat meningkatkan 

nilai arus film tipis FZO. Besar penghalang Schottky 

yang terjadi pada persambungan metal-semikonduktor 

dapat diketahui dari nilai arus saturasi. Nilai arus 

saturasi mempengaruhi tingginya Schottky barrier. 

Pada gambar 4.8. merupakan kemiringan kurva yang 

ditarik untuk memperoleh nilai arus saturasi (Io) 

terhadap tegangan dari plot logaritmik 𝑙𝑛
𝐼 𝑒𝑞𝑉/𝑘𝑇

𝑒𝑞𝑉/𝑘𝑇  −1 
  

[13].  

 

Gambar 7.  Kurva dan skema I-V film tipis FZO/ITO dan 

FZO/ZnO/ITO 

 

(a) (b) 

 

  

  

  

 



 

Gambar 8. plot logaritmik 𝑙𝑛 
𝐼 𝑒𝑞𝑉/𝑘𝑇

𝑒𝑞𝑉/𝑘𝑇  −1 
  terhadap 

tegangan dan (b) sensitivitas FZO dan CZO film tipis 

 

 

 

 

Tabel 4.2. Tinggi Schottky Barrier film tipis FZO dan 

CZO 

Lapisan Tipis Tinggi Schottky 

Barrier 

FZO/ITO 0,4771 

FZO/ZNO/ITO 0,4773 

CZO/ITO 0,4775 

CZO/ZNO/ITO 0,4765 

Nilai dari ln Io dari sampel FZO/ITO dan 

FZO/ZnO/ITO berturut-turut yang dihasilkan adalah 

16,24 dan 15,78 kemudian diubah menjadi Io. Nilai Io 

mempengaruhi tinggi dari Schottky barrier (ΦB) sesuai 

dengan persamaan Thermionic Emission [sharma b.l.] 

dibawah ini : 

ΦB =
𝑘𝑇

𝑞
ln (

𝐴∗𝐴 𝑇2

 𝐼𝑜
) 

Dimana k adalah konstanta Boltzman (1,38x10-23), T 

adalah temperatur absolut, q adalah muatan elektron (-

1,6x10-19), A adalah luas daerah kontak Schottky 

barrier, A* adalah konstanta Richardson (~ 32 

A/cm2K2) dan Io adalah arus saturasi. Sehingga tinggi 

Schottky barrier dari hasil perhitungan untuk sampel 

FZO/ITO dan FZO/ZnO/ITO tertera pada tabel 4.2. 

Semakin tinggi Schottky barrier  maka elektron akan 

semakin sulit untuk berpindah dari film tipis FZO ke 

Ag (metal) sehingga arus gelap yang dihasilkan lebih 

rendah. 

4. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian ini, adapun kesimpulan 

yang didapatkan sebagai berikut : 

1. Dengan metode spray pyrolisis sederhana Film 

tipis FZO diatas substrat berhasil ditumbuhkan 

dengan lapisan penyangga ZnO dan ITO. 

2. Hasil karakterisasi UV-Vis menunjukkan bahwa 

energi gap film tipis FZO menurun dengan 

adanya lapisan penyangga ZnO dan ITO  

3. Fasa kristal ZnO yang terbentuk adalah 

heksagonal wurtzite, dengan orientasi bidang 

(002) dan (100)  

4. Hasil SEM film tipis FZO menyerupai bunga 

(nanoflower) dan tabung (nanorods). Ukuran 

butir partikel yang dihasilkan 5,936 μm  dan 

0,806 μm. 

5. Nilai arus dan sensitivitas film tipis FZO dengan 

lapisan penyangga ZnO lebih tinggi 

dibandingkan tanpa lapisan penyangga dan 

meningkatkan Schottky barrier.  
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